
10 urgențe ale Bucureștiului pentru care Primarul General trebuie să livreze 

rezultate  

 

La peste doi ani de mandat Partidul Național Liberal îi cere Primarului General 

Nicușor Dan atingerea de către administrația condusă de către acesta a unor indicatori 

simpli, pe 10 teme prioritare, în termen de 6 luni de acum înainte.  

 

Este doar normal ca Partidul Național Liberal, unul dintre cele două partide care i-a 

susținut campania electorală și i-a susținut activitatea să îi evalueze performanța la 

jumătatea mandatului, în fața bucureștenilor. Dacă va dori în continuare sprijinul 

PNL București, Primarul General va îndeplini până la data de 31 iulie 2023 

indicatorii de realizare prezentați mai jos. Aceștia țin exclusiv de performanța 

administrativă,  sunt realiști, se pot îndeplini și sunt ușor măsurabili, tocmai pentru 

ca evaluarea noastră să fie cât mai obiectivă. Toate aceste teme au fost asumate de 

către candidatul Nicușor Dan în campania din anul 2020.  

 

Din modul în care am conceput indicatorii de evaluare, nu cerem rezolvarea integrală 

a acestor probleme, ci rezultate perfect realizabile, rezultate care ar fi putut fi atinse 

deja până în acest moment.  

 

 

I. Investiții în termoficare, reducerea riscului de pierdere a fondurilor 

europene  

 

Bani sunt, dar PMB se mișcă extrem de greu.  

 

Investițiile în termoficare sunt întârziate. La începutul mandatului, încă din 

noiembrie 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea a 22% din 

rețeaua de termoficare din București cu fonduri europene - 1,6 miliarde lei.  

 

(1) Acum, la peste 2 ani de la momentul în care banii au fost disponibili, din cauză 

că strategia de contractare a lucrărilor a fost extrem de prost executată, nu s-au 

început efectiv lucrările la niciun tronson. Practic, din acest motiv, Bucureștiul a 

pierdut banii. Banii ar putea fi readuși în București, printr-o procedură amplă de  

planificare pe care Primăria Generală și Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene trebuie să o parcurgă. Pentru ca acest lucru să se poată întâmpla, conform 

procedurilor de fazare ale Comisiei Europene, trebuie ca minim un tronson din cele 

cinci să fie finalizat până la sfârșitul anului 2023. Riscul de a pierde până și această 

ultimă posibilitate de a accesa aceste fonduri este foarte mare.  

 



(2) MDRAP a acordat o finanțare de 250 milioane de lei către PMB în luna octombrie 

2022 pentru execuția a încă cinci tronsoane. Suma a fost suplimentată în decembrie 

2022 cu încă 210 milioane de lei. Până acum nici măcar nu au fost demarate licitațiile 

de atribuire a lucrărilor de proiectare și execuție.  

 

Indicatori de realizare:  

 Demararea execuției lucrărilor la minim două tronsoane în următoarele șase 

luni finanțate din proiectul de 1,6 miliarde lei prin POIM pentru a crea 

posibilitate fazării pentru exercițiul financiar actual. Atenție! Cel puțin un 

tronson TREBUIE să fie executat în totalitate 2023;  

 Demararea proiectării pentru cele cinci loturi a căror execuție este finanțată de 

către MDRAP;  

 

 

II. Creșterea ritmului de execuție a marilor proiecte de investiții care bat 

pasul pe loc   

 

În acești 2 ani de mandat nu a fost demarat niciun mare proiect de investiții, unul a 

fost abandonat (drumul Ciurel), unul a mers prost (pasaj Dna. Ghica) și unul a mers 

extrem de prost (Prelungirea Ghencea).  

 

Indicatori de realizare:  

 Deschiderea circulației pe Pasajul Dna. Ghica până la data de 31 iulie 2023; 

 Lucrările la tronsonul 1 din Prelungirea Ghencea să ajungă măcar la 50% 

execuție (inclusiv plăți) până la 31.07.2023. Atribuirea contractelor de 

execuție prin proceduri de achiziție pentru tronsoanele 3 și 4 până la 

31.07.2023;  

 Primarul General va veni în fața Consiliului General cu o decizie în ceea ce 

privește Drumul Ciurel, având practic două opțiuni:  

o (1) Deblocarea proiectului prin angajarea serviciilor de expropriere și 

bugetare adecvată.  
 


